HUISDIERREGLEMENT OESTERDAM RESORT
Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels
strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Oesterdam in welke vorm en in welk verband dan ook
op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.
1.

Huisdieren zijn uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde villa’s met een maximum van 1 huisdier per
villa.

2.

Het meebrengen van huisdieren dient gemeld te worden bij de receptie en hiervoor dient een
huisdierentoeslag betaald te worden.

3.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehele centrumgebouw inclusief het terras en het cabana strand van
de Marina Beach Club.

4.

Huisdieren dienen op het resort te allen tijde aangelijnd te zijn.

5.

De behoeftes van huisdieren dienen opgeruimd te worden door de huisdiereigenaar; mocht er na vertrek
uit de villa behoeftes van het huisdier in de tuin worden gevonden kan Oesterdam dit verrekenen met het
borgbedrag; de kosten zijn afhankelijk van de arbeidstijd voor het ruimen van de vervuiling.

6.

Huisdieren mogen op geen enkele manier tot overlast leiden voor andere gasten.

7.

Op last van de Provincie Zeeland is het niet toegestaan om op de dijk langs de Oosterschelde, tegenover
het resort met uw hond te wandelen.

8.

Bij een melding / het constateren van overlast zal er eenmalig gewaarschuwd worden door het personeel
van Oesterdam. Overtreding van de voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen
van het personeel kan verwijdering van het resort tot gevolg hebben, waarbij de toegang tot het resort zal
worden ontzegd, zonder dat de gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog
te betalen (huur) sommen.

9.

In gevallen die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden of dit reglement beslist het management van
Oesterdam.

